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C72)Uppfinnare: L <3 KiLstron, Taby 
<74)0mbud: Hagelback 
C54)Benamning: Slang med en eller flera 

elektriska ledare 

 Foreliggande uPPfiniiir"hanf8r sig till en flexibel slang, forsedd med en eller 

flera elektriska ledare och f oretradesvis avsedd for en dammsugare. 
Det ar forut kant att forse en slang med en eller flera elektriska ledare for 

att motordrivna arbetsredskap, exempelvis ett motordrivet velsborstmunstycke, skall 
kunna anslutas till apparaten. Handhavandet av arbetsredskapet underlattas saledes, 
efterson inga losa kablar mellan dammsugaren och arbetsredskapet behSver forekomma* 

Slangar av detta slag ar kanda i vilka en elektrisk ledare lindas i huvudsak 
spiralformigt omkring ett skikt av elastiskt material, son omger en inre slangvagg. 
Ledaren ar s&Ledes mer eller mindre inbaddad i det elastiska materialet, vilket gor 

att en sadan slang blir tamligen styv och sv&r att hantera. 
Alternativt bar det foreslagits att utforma en slang av flera vaggskikt och 

forlagga den elektriska ledaren i ett spar i ett av skikten. Slangen blir da i viss 
man bojlig pa grund av att ledaren har en viss rorlighet, forst och framst i axiell 
riktning, vilket ar en forutsattning for att storre delen. av de pakanningar som uPP- 
star vid slangens bojning upptages av sjalva slangen och inte av den elektriska le- 
daren. Utsattes ledaren for sadana pakanningar blir slangen styv och* risk foreligger 
att den elektriska ledaren skadas eller brister after en tids anvandning. 
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Dessutom ar det kant att anordna den elektriska ledaren i ett fritt utrymme 
mellan tva konceatriska ror. Aven i detta fall ar det av vikt att ledaren anordnas 
i form av en spiral i siangens langdriktning, om man vill undvika bojpakanningar i 
ledaren och darmed risken for brott och driftsstorningar. 

Foreliggande uppfinning har till andamal att med enkla medel astadkomma en slang 
som ar forsedd med elektriska ledare och ar sarskilt lampad for anvandning vid damm- 
sugare. For detta andamal kannetecknas uppfinningen i huvudsak darav, att slangen te- 
star av en enda tub utford av bojligt material, exempelvis plast, att tub ens vagg har 
ett antal i siangens langdriktning spiralformade korrugeringar, varvid sparen mellan 
korrugeringarna ar oppna och avsmalnande mot siangens utsida sa att en elektrisk ledare 

kan inforas och kvarhallas i minst ett av sparen. 
Ett utforingsexempel pa uppfinningen kommer nu att beskrivas narmare under hanvis- 

ning till pifogade ritning, pa vilken fig. 1 ar en langdvy, fig. 2 ett tvarsnitt och 
fig. 3 ett langdsnit-t genom en slang enligt uppfinningen. 

Slangen 10 ar utford av lattbojligt meterial och bildar en sjalvbarande enhet. 
Den har korrugeringar 11, som ar sa utformade att minst ett i siangens langdriktning 
spiralformat, mot siangens utsida oppet, avsmalnande spar 12 bildas, i vilket en 
elektrisk ledare 13 ar anbringad. I utforingsexemplet visas sex koncentriska, spiral- 
formade spar 12, som ar anordnade bredvid varandra i siangens mantelyta. Tva av epa- 
ren innehaller elektriska ledare 13. Varje spar har en stigning av omkring 5-10 cm. 

Sasom framgar av fig. .2, understiger bredden av sparets oppning 18, som defini- 
eras av tva kanter lU, nagot den elektriska ledarens 13 tjocklek. Harigenom hindras 
ledaren fran att .falia ur sparet, samtidigt som sparets ovriga dimensioner tillater 
en viss rorlighet hos den elektriska ledaren inuti sparet. Sa ar exempelvis sparets 
djup, dvs. avst&ndet mellan sparets botten 15 och siangens yttre mantelyta 16, sa 
dimensionerat, att det nagot overstiger den elektriska ledarens tjocklek. Sparets 
tvarsektion har i huvudsak formen av en likbent triangel, vars lika langa sidor IT 
bildar sparets avsmalnande parti och vars ena, mot siangens jrttre mantelyta 16 rik- 

tade horn ar borttaget. 
Eftersom slangen 10 bestir av ett enda element och den elektriska ledaren pa 

enkelt satt infores utifran genom oppningen 18 i sparet 12 ar slangen ytterst enkel 
att tillverka och betingar'pa grund harav en lag tillverkningskostnad. Alternativt 
kan, narmast av estetiska skal, ett fodral av flatat material anbringas omkring slang- 
en. Petta visas inte i det beskrivna utforingsexemplet men faller givetvis inom ramen 
far uppfinningen sasom den kannetecknas i efterfoljande patentkrav. 
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Pat e n t k r a v 
1. Flexibel slang, forsedd med en eller flera elektriska ledare och foretradesvis 
avsedd for en dammsugare,   kannet ecknad  darav, att den bestar av en enda 
tub utford av bojligt material, exempelvis plast, att tubens vagg bar ett antal i 
slangens langdriktning spiralformade korrugeringar (ll), varvid sparen (12) mellan 
korrugeringarna ar oppna och avsmalnande not slangens utsida sa. att en elektrisk 
ledare (13) kan inforas och kvarhallas i minst ett av sparen* 
2. Slang enligt patentkravet 1,   kannetecknad   darav, att eparens (12) 
tvarsektion i huvudsak har formen av en likbent triangel, vars lika langa sidor 

_(l?Lbildar^sparens_avsTna1nande^parti-och-vars-ena,-not slangens-yttre-mantelyta—:— 
(l6) riktade horn ar borttaget, sa att en oppning (18) bildas. 
3. Slang enligt patentkravet 2,   kannetecknad   darav, att oppningens 

(18) bredd nagot understiger den elektriska ledarens (13) tjocklek. 
k. Slang enligt patentkravet 2, kannetecknad darav, att sparens (12) 
djup, dvs. avstandet mellan deras botten (15) och slangens yttre mantelyta (16), ar 
nagot storre an den elektriska ledarens (13) tjocklek. 
5.     Slang enligt patentkravet 1,   kannetecknad   darav, att sparens (12)' 

stigning ar omkring 5-10 cm. 
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